
 

 

 
 

Kisvarázsló 
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Aki mágiát használ, veszélyes 
ember. Tudják ezt a parasztlegények, és 
tudják ezt a hadurak is. Ezért a mágia 
tudománya titkos és tiltott tudás. (...) A 
tudás átadását a hatalmak szeretik 
megfigyelni, szabályozni. Még Doran 
szabad lelkületű magisztereinek 
munkáját is szemlézi az Északi 
Szövetség. Aki nem érdemes a tudásra, 
nem kapja meg. Nem kaphatja meg. (...) 
Az ellenőrzés hiánya sok bonyodalmat 
okoz. Magányos, senkinek felelősséggel 
nem tartozó mesterek, akik talán soha 
nem is kerülnek emberek szeme elé - ők 
a tudást csak saját maguk értékrendje 
alapján teszik hozzáférhetővé, vagy épp 
tagadják meg átadását. Sokan elég 
bölcsek a mérlegeléshez, de vannak 
titokzatos vagy épp sötét lelkűek is, akik 
az első arra fizikailag alkalmas egyént 
tanítványukul fogadják... 

A dorani könyvtár historikai 
részlegének írnoka fűzte eme 

megjegyzéseket a renegát mesterekről 
szóló fóliánshoz.  

 
A fenyegetést mind értjük, de ami 

igazán érdekes, az Doran politikája az 
ilyen tanítványokkal szemben. 

Doran felkutatja és elfogja az 
ilyen mestereket és tanítványaikat, majd 
a Varázslóvárosban gondos 
inspekciónak vetik őket alá. A mestert 
azért, hogy megismerjék tudását és 
hatalmát. Mennyit vesztett az ősi 
tudásból, mik korcsosultak el az ő 
kezében, vagy épp mivel tud többet, 

mint Doran nagytekintélyű tudósai. 
Ám az ilyen renegát mesterek 
semmiképp nem hagyják el többé a 
Belsőváros kertjeit és épületeit. A 
falon ki nem juthatnak, ha 
megpróbálják, azonnal meghalnak. Így 
garantálják, hogy ne folytathassák 
káros, mágiát megcsúfoló 
tevékenységüket. Zöld köpenyük a 
kiközösítést jelenti, vele Doran 
egyetlen lakója sem vált két szónál 
többet. 

Más a helyzet a 
tanítványával/tanítványaival. Őket is 
gondosan kihallgatják - ennek hatására 
általában később érzelmi bajokra 
érzékenyek lesznek, mert ez sem 
kesztyűs kézzel történik azért - majd 
ha veszélytelenek, akkor szabadon 
engedik őket. Tudásuk még nem 
elégséges a "kórság" terjesztéséhez. 
De Doran további ajánlatot tesz nekik: 
ha el is mennek onnan (hisz elmennek, 
mert a szabad élethez és állandó 
utazáshoz, kalandokhoz vannak 
szokva), bármikor visszatérhetnek, és 
folytathatják tanulmányaikat. 

Ezzel két legyet üt a Város egy 
csapásra: 
• mivel a tanítvány sokat fog 

kóborolni, gyorsan fog tapasztalati 
szinteket lépni, így idővel egy 
kiváló és nagytudású varázslót 
kapnak, kisebb ráfordítással, mint 
a hagyományos módszerekkel  

• a tanulási lehetőség és a 
visszatartott tudás miatt garantált 
az ifjoncok Doranhoz való hűsége 
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• Ezek a varázsló-tanoncok Kisvarázsló 
vagy Kóbor Gyakornok néven ismertek 
szerte a világban, és megismerni őket a 
rendkívül kemény zöld nádból készült 
botjukról, melybe egy füstkvarcot 
foglaltak... 

 
Karakteralkotási táblázat 
 
Erő 3K6 
Állóképesség 3K6 (2x) 
Gyorsaság 3K6 (2x) 
Ügyesség 2K6+6 
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia K6+12+Kf 
Akaraterő K6+12+Kf (2x) 
Asztrál K6+14 
Érzékelés K6+12 

 

Harcértékek 

Bár a Varázslók alig szentelnek figyelmükből 
a harcra, a Kisvarázslóknak, viszontagságos eddigi 
életükben bizony néha szükségük volt rá. Ezért 
induló harcértékeik a Főkaszton belül elég magasak, 
de később Harcérték-módosítóik száma nem tér el a 
magszokottól. KÉ alapjuk 4, TÉ alapjuk 17, VÉ 
alapjuk 73, CÉ alapjuk 2. HM/szint értékük a 
későbbiekben 4. 

Életerő és fájdalomtűrés 

A Kisvarázslók sem különösebben életerős 
fajta, és a fájdalom sem kenyerük, az ellen 
legfeljebb Akaraterejük nyújthat védelmet. Ép 
alapjuk 4, míg Fp alapjuk 2, amihez szintenként K6 
adódik. 

Képzettségek 

Mivel eddigi élete csak menekülés és 
gyakorlás volt, nem kap meg túl sok képzettséget, és 
Kp alapja is csak 5. Ám ha vissza-visszatér Doranba, 
ott számos dolgot megtanulhat, és kalandozás 
közben ideje is sok van, így a sok későbbi 
Képzettség mellett 7 Kp-t is kap szintenként. 

 
 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat Af 
Pszi Speciális 
3 Nyelvismeret Af 5,4,4 
írás/olvasás Af 
Sebgyógyítás Af 
Legendaismeret Af 
Lovaglás Af 
Álcázás/álruha Af 
Történelemismeret Af 

 
 
Tsz. Képzettség Fok/% 

2. Ősi nyelv ismerete Af 
2. Alkímia Af 
3. Élettan Af 
4. Herbalizmus Af 
4. Rúnamágia Af 
6. Alkímia Mf 
7. Rúnamágia Mf 

 

Különleges képességek 

A Kisvarázslók pszi-használata minden 
szempontból Mesterfokúnak számít, kivéve, 
hogy használhatja a Kyr rendszerű Pszi-
ostromot és az Energiagyűjtés Kivonás és 
Kisajtolás formuláját (6. TSZ-től teljes értékű 
Kyr pszit kap). 

A Kisvarázslók képesek érzékelni a 
környezetükben működő leplezetlen mágiákat, 
ahogy a Varázslók. 

A Kisvarázslók hatalma nagyban függ 
élelmességüktől, és a kiemelkedő figyelem és 
munka esetleg nagyobb hatalmat adhat nekik, 
mint "hagyományos" társaiknak. Ezért Mana-
pontjaik száma szintenként az Akaraterejük 10 
feletti részével nő, de első szinten 12 Mp-vel 
indulnak. 

A Kisvarázslók szintenként egy Iskola 
varázslatait sajátítják el, a következők szerint: 

Első szinten véletlenszerűen az egyik 
iskolát ismeri  

A további szinteken a karakter maga 
határozhatja meg a megtanulandó iskolát  

Az Egyéb Mágikus Módszereket 3. TSZ-
től ismeri  

A Jelmágia tárgykörébe tartozó jeleket 7. 
TSZ-től ismeri, de a következőket viszont már 
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3. TSZ-től: Mágikus Aura, Zóna és 
Kémszem varázsjelek, valamint 
Halottmozgatás és Felruházás bélyegek és 
Idéző Pentagramma és Mágikus Gyertya 
Készítés  

Ebben segít a következő táblázat is: 
 

Dobás 
K100-zal Iskola 

00-30 Elemi mágia 

30-40 A Természetes Anyag 
Mágiája 

40-50 Asztrálmágia 
50-70 Mentálmágia 
70-85 Nekromancia 
85-90 Időmágia 
90-99 Térmágia 

 

Tapasztalati szint 

A Kisvarázslók még a Varázslóknál is 
nehezebben lépnek szintet a sok lemaradás 
miatt, de magasabb szinteken már 
megegyezik a nehézség. 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-300 1 
301-600 2 
601-1100 3 
1101-2250 4 
2251-5000 5 
5001-10000 6 
10001-18000 7 
18001-35000 8 
35001-70000 9 
70001-150000 10 
150001-200000 11 
200001-300000 12 

További szint: 80000 

 

Fegyvertár 

A Kisvarázslók általában a kis fegyvereket 
használják, de nem feltétlenül a tőrt. Van, aki 
rövidkardot és van aki míves Dzsenn szablyát forgat, 
bár ez igazi ritkaság. 

A Kisvarázslók botja 

A Kisvarázslók jelképe - mint már mondtuk - 
zöldes színű nádból készül, benne egy Füstkvarccal. 
Ez a kvarc okozásra van feltöltve a magiszterek 
által, és a Kisvarázsló gyorsa hazajutását hivatott 
szolgálni. Így - gondolati parancsra, ha a bot a 
kezében van - a Kisvarázsló bármikor Doran 
városába teleportálhat. 
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A cikk megjelent az Atlantisz oldalon is. 
 
 

  
 
 

 


